
ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น
1 1-9206-01319-19-2 ด.ช.กิติพงษ สุทธ์ิวงศ 14 ป พิการซอน นายประจํา สุทธิวงศ        

นางเพ็ญศรี สุทธิวงศ
157 ม.6 ต.หนองชางแลน      
 อ.หวยยอด จ.ตรัง

084-4401879 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

2 1-9206-01319-64-8 ด.ช.ณัตตวุธ ขวัญเมือง 14 ป พิการซอน นายประจิม ขวัญเมือง        
 นางละไม ขวัญเมือง

258 ม.4 ต.บางกุง อ.หวยยอด 
จ.ตรัง

096-7313543 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

3 1-9206-01332-07-5 ด.ช.แสงสุรีย ออนรูท่ี 12 ป พิการซอน นายธนาวุธ ออนรูท่ี       
น.ส.สุดารัตน หนูหวาน

196 ม.9  ต.บางดี  อ.หวยยอด 
จ.ตรัง

085-6744102 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

4 1-9299-01569-35-4 ด.ช.พงศธร บุญฉิม 4 ป พิการซอน นายเรวัต บุญฉิม            
น.ส.นฤมล สิทธิชัย

92 ม.12 ต.หนองชางแลน      
 อ.หวยยอด จ.ตรัง

095-1892589 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

5 1-9299-01471-91-5 ด.ช.จิรัฏ อบอุน 5 ป พิการซอน นายวรรณชัย อบอุน        
นางไพรวรรณ ขวัญเมือง

89/1  ต.เขากอบ  อ.หวยยอด 
จ.ตรัง

084-3982687 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

6 1-9206-01351-73-8 ด.ช.เดชประวิทย เซงยอง 10 ป พิการซอน นายวาทิน เซงยอง         
น.ส.ทิพวรรณ สิงหวงศ

71/1 ถ.กัลปศาสน  ต.หวยยอด
  อ.หวยยอด  จ.ตรัง

094-3172491 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

7 1-9299-01343-47-0 ด.ญ.อภิญญา สุกแกวนรงค 8 ป พิการซอน นายสุริโย สุกแกวนรงค       
นางเบญจวรรณ บุญฉิม

28 ม.6 ต.เขาปูน อ.หวยยอด   
 จ.ตรัง

081-1420952 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

8 1-9299-01280-43-5 ด.ญ.สิริรัตน ฉูมิ 9 ป พิการซอน นายประวิทย ฉูมิ             
นางหนึ่งฤทัย ฉูมิ

233 ม.7 ต.เขาขาว อ.หวยยอด
 จ.ตรัง

092-8424526 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

9 1-9206-01351-52-5 ด.ช.ธนวัฒน หอมหวล  10 ป พิการซอน นายอัครเดช หอมหวล     
นางภาวนา หอมหวล

108 ม.11 ต.เขากอบ            
อ.หวยยอด จ.ตรัง

095-0200493 ร.ร.วัดคีรี
วิหาร

ประถมศึกษา
ปท่ี3

10 1-9299-01030-99-4 ด.ช.กรกช พลอินทร 13 ป พิการซอน นายชิต พลอินทร 36/4 ถ.รัชชูปการ  ต.หวยยอด 
 อ.หวยยอด จ.ตรัง

087-6222384 ร.ร.หวยยอด
(กลึงวิทยา

คาร)

มัธยมศึกษา
ปท่ี 1

รายชื่อผูท่ีไดรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม  ปการศึกษา 2561

ศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 4จังหวัดตรัง



ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น
11 1-9299-01468-80-9 ด.ญ.เมทินี เพ็งเกตุ 8 ป พิการซอน นายอนันทพร เพ็งเกตุ       

น.ส.อรวรรณ ภักดี
38 ม.9 ต.นาขาวเสีย อ.นาโยง 
จ.ตรัง

093-6908244 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

12 1-9299-01507-95-2 ด.ช.ปาณัท ชูจิตร 5 ป พิการซอน นายพนม ชูจิตร 5 ถ.รักษจันทน  อ.เมือง จ.ตรัง 087-2790480 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

13 1-9299-01613-08-6 ด.ช.ธนกร ทองเพ่ิม 3 ป พิการซอน นายวีระพงศ ทองเพ่ิม        
 น.ส.อรอุมา ชัยเพชร

43/2 ม.3 ต.นาพละ อ.เมือง    
จ.ตรัง

061-9671662 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

14 1-9299-01711-37-1 ด.ช.ภานุวัฒน เสนี 1 ป พิการซอน นายทนงศักดิ์ เสนี             
นางนิภารัตน ไฝขาว

16/2 ม.9 ต.ทุงคาย              
อ.ยานตาขาว จ.ตรัง

095-4216207 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

15 1-9299-01468-79-5 ด.ญ.เมทิตา เพ็งเกต 8 ป พิการซอน นายอนันทพร เพ็งเกตุ       
น.ส.อรวรรณ ภักดี

38 ม.9 ต.นาขาวเสีย อ.นาโยง 
จ.ตรัง

093-6908244 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

16 1-9299-01126-15-1 ด.ช.ดนัย ไกรทอง 11 ป พิการซอน นายกะหมีด ไกรทอง       
นางรอเฟย ไกรทอง

84 ม.8 ต.ควนปริง อ.เมือง    
จ.ตรัง

084-8897569 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

17 1-9299-01185-73-4 ด.ช.ชยพล ทองสม 10 ป พิการซอน นายธีรพล ทองสม          
นางชารี ทองสม

120 ม.4 ต.ละมอ อ.นาโยง     
จ.ตรัง

096-9503306 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

18 1-9299-01527-65-1 ด.ช.ณัฐกรณ สีนวน 5 ป พิการซอน นายสุรินทร สีนวน            
นางสุมาลัย สีนวน

39/4 ม.9 ต.เกาะเปย           
อ.ยานตาขาว จ.ตรัง

092-1295482 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

19 1-9299-01213-77-1 ด.ช.ภูวมินทร รอดผล 10 ป พิการซอน นายสุเชน เมฆสุกใส           
 น.ส.วุฐิตา เมฆสุกใส

109 ม.4 ต.เขาไพร อ.รัษฎา    
 จ.ตรัง

086-2836792 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

20 1-9299-00899-92-0 นายธีรโชค เดชอรัญ 15 ป พิการซอน นายสมหมาย เดชอรัญ     
น.ส.ชะแรม ชัยเพร็ขร

50/1 ม.8  ต.ละมอ อ.นาโยง   
 จ.ตรัง

061-1801749 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

21 1-9287-00046-43-4 ด.ญ.ปญญพัฒน ไพสิทธ์ิ 5 ป พิการซอน นายปยะพันธ ไพสิทธ์ิ       
น.ส.รัตนาภรณ รองเดช

47 ม.7 ต.โพรงจระเข           
 อ.ยานตาขาว จ.ตรัง

088-7610498 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

รายชื่อผูท่ีไดรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม  ปการศึกษา 2561
ศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 4จังหวัดตรัง



ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น
22 1-9299-01135-88-5 ด.ญ.ประกายแกว ชวยโต 11 ป พิการซอน นายกิตติกรณ ชวยโต 189 ม.8 ต.คลองปาง อ.รัษฎา 

จ.ตรัง
092-6905686 ศูนยฯ เขต

การศึกษา 4
เตรียมความ

พรอม

23 1-9298-00194-61-4 ด.ช.ภัทธนันท รักแหลมแค 10 ป พิการซอน น.ส.อารียา อุเส็น 64/7 ม.4 ต.บางสัก อ.กันตัง   
 จ.ตรัง

095-7137039 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

24 1-9206-01366-61-1 ด.ช.อริยธัช เช้ือขํา 7 ป พิการซอน นายอนุวัตน  เช้ือขํา       
น.สณัฐณิชา ยะทะ

250 ม.1 ต.ในเตา อ.หวยยอด 
จ.ตรัง

093-6344223 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

25 1-9299-01163-22-6 ด.ช.บุญรอด วงศตาผา 11 ป พิการซอน นางปราณี วงศตาผา 252 ม.9 ต.หนองบัว อ.รัษฎา 
จ.ตรัง

093-7927430 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

26 1-9287-00028-88-6 ด.ญ.วรวรรณ รุงเรืองรัตน 12 ป พิการซอน นายวิชิต รุงเรืองรัตน         
น.ส.สุปราณี เกลี้ยงกลม

90/4 ม.10 ต.โคกสะบา        
อ.นาโยง จ.ตรัง

082-4180263 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

27 1-9209-00058-69-2 ด.ญ.ธันยชนก วานิจ 13 ป พิการซอน น.ส.กานตนภัส เต็มท่ี 125 ม.2 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา
 จ.ตรัง

064-6793137 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

28 1-9209-00077-96-4 ด.ญ.ณัฐณิชา ชูชวย 4 ป พิการซอน นายณรงค ชูชวย              
น.ส.พรพิมล คูณทัน

242 ม.9 ต.หนองบัว อ.รัษฎา 
จ.ตรัง

092-8429907 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

29 1-8010-00168-06-0 ด.ช.ณัฐพล ทองตรี 8 ป พิการซอน นายวิชัย ทองตรี 163 ม.9 ต.หนองบัว อ.รัษฎา 
จ.ตรัง

ไมระบุ ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

30 1-9299-01385-19-9 ด.ช.พุฒิพงศ ดวงเกลี้ยง 7 ป พิการซอน นางรัญชนา ทาจีน (ปา) 73 ม.3  ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง ไมระบุ ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

31 1-9295-00074-29-0 ด.ช.กฤตภาส คงรักษ 4 ป พิการซอน นายวีระพล คงรักษ           
น.ส.วันวิสา ขาวคง

28/2 ม.6 ต.เกาะเปยะ          
อ.ยานตาขาว จ.ตรัง

098-6504686 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

รายชื่อผูท่ีไดรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุม  ปการศึกษา 2561
ศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 4จังหวัดตรัง



ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น
32 1-9299-01433-28-2 ด.ช.ณัฐภูมิ ชูนุน 6 ป พิการซอน นายสมศักดิ์ ชูนุน             

น.ส.เพ็ญจันทร ทองเพชร
152 ม.4 ต.นาทามใต อ.เมือง  
จ.ตรัง

063-0605890 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

33 1-9299-01544-07-6 ด.ญ.ณิชากร รุงบาล 4 ป พิการซอน นายณัฐวุฒิ รุงบาล           
น.ส.อรอนงค ทองสาย

48/4 ม.6 ต.นาทามใต อ.เมือง 
จ.ตรัง

063-5376730 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

34 1-9299-01470-03-0 ด.ญ.ธิติมา จันดี 5 ป พิการซอน นายธีระวัฒน  จันดี           
 น.ส.สุนิสา นวลสุวรรณ

205 ม.9 ต.บานโพธ์ิ อ.เมือง    
จ.ตรัง

064-8045181 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

35 1-9299-01011-73-6 ด.ญ.บวรรัตน ชูยัง 13 ป พิการซอน นายอาวุธ ชูยัง 29/1 ม.5 ต.นํ้าผุด อ.เมือง    
จ.ตรัง

087-2851456 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

36 1-9299-00979-24-9 นายณัฐวุฒิ เช่ียวนอย 15 ป พิการซอน นายประสพ เช่ียวนอย       
น.ส.ดวงใจ ชูศรี

74/2 ม.6 ต.โคกหลอ อ.เมือง  
 จ.ตรัง

090-1797980 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

37 1-9299-01350-71-9 ด.ช.จิรเมธ แกวตาแค 7 ป พิการซอน นายสุวรรณ แกวตาแค        
 นางจินตนา จันทรสุข

32 ม.2 ต.บานควน อ.เมือง     
จ.ตรัง

084-6280788 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

38 1-9299-01415-38-1 ด.ช.นเรนทร บัวดํา 7 ป พิการซอน นายประพล  บัวดํา          
นางเจนจิต  บัวดํา

119/3 ม.8 ต.บอนํ้ารอน       
อ.กันตัง จ.ตรัง

086-9526294 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

39 1-9295-00023-64-4 ด.ช.ภูวมินทร เกาเอ้ียน 14 ป พิการซอน นายชยธร นักสัตย            
นางอภิญญา เกาเอ้ียน

104/1 ม.11 ต.สุโส              
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

093-6894475 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

40 1-9299-01070-26-1 ด.ช.ธนชิต มิดเดช 12 ป พิการซอน นายธวัชชัย  มิเดช            
น.ส.พัชรี หนูเน่ือง

39/1 ม.3 ต.นาบินหลา อ.เมือง
 จ.ตรัง

096-6397662 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

41 1-8399-02344-84-5 ด.ช.ธัญเทพ มณีโรจน 4 ป พิการซอน น.ส.ภัทราพร พากเพียร 53/1 ซ.3 ถ.หนองยวน          
ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง

063-8084794 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

42 1-9299-00865-17-1 นายพนมกร รอดดวง 16 ป พิการซอน นายพัน รอดดวง            
น.ส.ติ๋ม จิตฉลาด

66 ม.2 ต.กันตังใต อ.กันตัง     
 จ.ตรัง

089-9706291 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม
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43 1-9299-01593-77-8 ด.ญ.ณัฐชา สุวรรณวัฒน 4 ป พิการซอน นายณรงคศักดิ์ สุวรรณวัฒน 

นางฝาตี้หมะ  สุวรรณวัฒน
79/1 ม.4 ต.กันตังใต อ.กันตัง  
จ.ตรัง

093-7482908 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

44 1-9299-01050-08-1 ด.ช.กฤษฎา คงเหลือ 12 ป พิการซอน น.ส.อนงวดี คงเหลือ 38/5 ถ.ควนขัน ต.ทับเท่ียง     
 อ.เมือง จ.ตรัง

087-3813219 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

45 1-8099-03007-12-5 ด.ญ.ฤทัยชนก ขุนศรีจันทร 2 ป พิการซอน นายไพรัตน ขุนศรีจันทร    
นางปาลิตา ลิ้มไทย

57 ม.4 ต.นาทามใต             
อ.เมือง จ.ตรัง

098-6895253 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

46 1-9299-01553-84-9 ด.ช.วงศธร คุมพล 4 ป พิการซอน นายรุงอรุน คุมพล          
น.ส.อําพัน จิตรสุวรรณ

62 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง      
จ.ตรัง

083-5996384 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

47 1-9299-00817-31-1 นายนวพล ชูชวย 17 ป พิการซอน นางฉลอง ชูชวย (ยา) 30 ม.1 ต.นาพละ อ.เมือง      
จ.ตรัง

ไมระบุ ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

48 1-9299-00968-87-5 ด.ญ.อุมาพร จันสังข 14 ป พิการซอน น.ส.จันทรจิรา ชัยชนะ 409/40 ถ.หวยยอด ต.ทับเท่ียง 
 อ.เมือง จ.ตรัง

082-2802052 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

49 1-9299-00966-36-8 ด.ญ.สุวนันท กวองสัน 14 ป พิการซอน นายสมคิด กวองสัน        
นางอุบล ดําปน

35/1 ม.2 ต.บานโพธ์ิ อ.เมือง   
 จ.ตรัง

085-3402754 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

50 1-9299-00971-16-7 ด.ช.อติเทพ คงแกว 14 ป พิการซอน นายสมพิตร คงแกว         
น.ส.สุภาพันธ พลนิกาย

30/4 ม.5 ต.หนองตรุด อ.เมือง 
 จ.ตรัง

095-0344939 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

51 1-9299-01523-22-2 ด.ช.จักรพรรดิ ธรรมอักษร 5 ป พิการซอน นายจตุรงค ธรรมอักษร       
นางกาญจนา ธรรมอักษร

229 ม.1 ต.ทาพญา            
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

095-4293812 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

52 1-9291-00047-62-7 ด.ช.อดุลวิทย เกตโอ 6 ป พิการซอน น.ส.วรรณวิท เกตโอ 23 ม.7 ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ไมระบุ ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม
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53 1-9299-00919-56-4 ด.ญ.อลิสดา ศรีรักษา 14 ป พิการซอน นายดวงดี ศรีรักษา            

น.สบุษบา ชนะนาค
21/3 ม.4  ต.ควนปริง   อ.เมือง
 จ.ตรัง

084-7485848 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

54 1-9287-00041-99-8 ด.ญ.ฝนสิริ  เอ็มบุตร 6 ป พิการซอน นายกิจชัย เอ็มบุตร           
น.ส.สุกัญญา เอ็มบุตร

57 ม.5 ต.โคกสะบา อ.นาโยง  
จ.ตรัง

093-6051203 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

55 1-9299-01342-55-4 ด.ญ.ปวีณา รักษา 8 ป พิการซอน นายวรวิทย รักษา           
น.ส.นฤมล คงปาน

32 ม.10 ต.เกาะเปยะ           
อ.ยานตาขาว จ.ตรัง

064-2272966 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

56 2-9298-00024-05-9 ด.ช.กฤษฎา เพียรทอง 14 ป พิการซอน นายคฑา เพียรทอง           
นางขวัญใจ เพียรทอง

40/57 ถ.รถไฟ ต.กันตัง         
อ.กันตัง จ.ตรัง

091-7699355 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

57 1-9299-01267-62-5 ด.ญ.ธนพร จันศร 9 ป พิการซอน นายภูฉัตร จันศร              
น.ส.สุดคนึง เอ็งเส็ง

30/9 ถ.ควนขนุน ต.ทับเท่ียง   
 อ.เมือง จ.ตรัง

091-0365828 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

58 1-9299-01462-43-6 ด.ช.อําพล เหลืองแดง 6 ป พิการซอน นายมานพ เหลืองแดง      
นางพูนศรี นาคพล

334/1 ม.5 ถ.ตรังคภูมิ อ.กันตัง
 จ.ตรัง

081-7286505 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

59 1-9299-01612-62-4 ด.ช.วุฒิภัทร หอมหวน 1 ป พิการซอน นายสุรัต ศักดิ์รัตน 56/4 ต.ควนธานี อ.กันตัง       
จ.ตรัง

061-0905435 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

60 1-9288-00053-04-1 ด.ช.วุฒิชัย คงแกวโต 3 ป พิการซอน นายโสภณ คงแกวโต          
นางศรีสุดา คงแกวโต

75 ม.6 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ    
 จ.ตรัง

093-7462419 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

61 1-9299-01219-30-2 ด.ช.จิรเดช คงท่ี 10 ป พิการซอน นายสมคิด คงท่ี                
น.ส.มยุรา ชันวิจิตต

6/8 ม.8 ต.ควรปริง อ.เมือง     
จ.ตรัง

084-8472082 ร.ร.วัด
สาริการาม

ประถมศึกษา
ปท่ี 3

62 1-92991-00056-30 ด.ช.นิตธิกร รักรู 2 ป พิการซอน นายไชยภพ รักรู            
น.ส.ดวงอนงค ศิรรัตน

88/5 ม.1 ต.บอหิน อ.สิเกา    
จ.ตรัง

097-0464925 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

63 1-9299-01278-98-8 ด.ญ.กันตชิตา ลิ่นชุม 9 ป พิการซอน นายมนตรี ลิ่นชุม              
น.ส.สุรัตนดา ลองตี้

148/2 ม.2 ต.กะลาเส อ.สิเกา 
 จ.ตรัง

098-4764775 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม
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64 1-9299-01637-36-8 ด.ช.กรกฤต สัญวงษ 2 ป พิการซอน นายธวัช สัญวงษ             

นางกนกวรรณ สัญวงศ
24 ม.9 ต.ควรปริง อ.เมือง      
จ.ตรัง

096-8257467 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

65 1-1397-00069-52-1 ด.ช.ภูริณัฐ ยศเปยม 11 ป พิการซอน นายชัชชัย ยศเปยม           
นางรัชดา สงศรี

101 ม.10  ต.บานนา           
อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง

086-8873542 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

66 1-8499-02064-05-2 ด.ช.เอกรินทร งวนสูงเนิน 9 ป พิการซอน น.ส.อริสรา พุมประเสริฐ 94/6 ม.1ซ.จันทรเกตุ           
 ต.ยานตาขาว  อ.นาโยง  จ.ตรัง

081-3968513 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

67 1-9299-01636-39-6 ด.ช.เฉลิมเกียรติ์ แกนทองจันทร 2 ป พิการซอน นายเฉลิมพันธุ แกนทองจันทร
 นางบุญรัตน แกนทองจันทร

409/32 ซ.23 ต.ทับเท่ียง        
 อ.เมือง จ.ตรัง

087-6269984 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

68 1-9206-01346-58-1 ด.ญ.อุไรศรี คงชิต 10 ป พิการซอน นายสรพงษ แกวพิชัย         
 น.ส.นาถอนงค คงชิต

163 ม.1 ต.นาวง อ.หวยยอด   
 จ.ตรัง

081-8935864 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

69 1-9299-01318-51-3 ด.ญ.กชพรรณ หงสพันธ 8 ป พิการซอน นายเกียรติศักดิ์ หงสพันธ    
นางวิไลรัตนา หงสพันธ

99/241 ม.5 ต.นาตาลวง       
อ.เมืองจ.ตรัง

083-5034553 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

70 1-9299-01515-06-8 ด.ญ.นัททิกา ทองดี 5 ป พิการซอน น.ส.รัตนา พรหมสาย 103/1 ม.6 ต.บานควน อ.เมือง
 จ.ตรัง

096-6475662 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

71 1-9299-01516-59-5 ด.ช.วรพงษ แกวเพ็ง 5 ป พิการซอน นายวงศกร แกวเพ็ง 82/1 ม.3  ต.นาโยง อ.นาโยง  
 จ.ตรัง

065-3670310 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

72 1-9105-01232-81-8 ด.ช.ธาวิน เบ็ญฤทธ์ิ 11 ป พิการซอน นายชาติ เบ็ญฤทธ์ิ          
น.ส.สายสุนีย ยาดํา

34/6 ม.3 ต.วังวน อ.กันตัง    
จ.ตรัง

061-2178120 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

73 1-9299-01466-52-1 ด.ช.นันทยศ เอ็งเส็ง 6 ป พิการซอน นายเจริญ เอ็งเส็ง            
นางเรณู อ็งเส็ง

33/3 ม.5 ต.นาบินหลา อ.เมือง
 จ.ตรัง

083-6322490 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม
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74 1-9288-00051-83-9 ด.ญ.ณัฐธิดา จันทรผอง 3 ป พิการซอน นายไพรัฐ จันทรผอง          

น.ส.จันทรจิรา สายกลับ
17 ม.9 ต.วังมะปรางเหนือ      
 อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

065-0542688 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

75 1-9204-00273-09-8 ด.ญ.จันทิมา เฉี้ยงเถา 7 ป พิการซอน นายอุดมศักดิ์ เฉี้ยงเถา       
 น.ส.วารี อนันตวรพจน

144/19 ม.1 ต.ทุงยาว          
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

080-6930599 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

76 1-9299-01510-16-3 ด.ช.ปยพล คงสุวรรณ 5 ป พิการซอน นางอภิญญา ไหมแท (ยา) 266 ม.3 ต.วังมะปรางเหนือ    
 อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

092-9761291 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

77 1-9299-01526-29-9 ด.ช.ธนกฤต ปยะภาโส 5 ป พิการซอน นายธวัชชัย ปยะภาโส        
 นางลดาวัลย รักษา

219/5ถ.กันตัง ต.ทับเท่ียง       
 อ.เมือง จ.ตรัง

095-2351284 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

78 1-9299-01021-16-2 ด.ญ.กมลทิพย ยังตัน 13 ป พิการซอน นายนิกร ยังตัน                
 นางสุดาวรรณ ยังตัน

18/1  ม.3 ต.ควนธานี อ.กันตัง
 จ.ตรัง

086-2831377 ร.ร.บาน
โคกชะแง

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 1

79 1-9299-01397-91-0 ด.ช.นรเศรษฐ หนูนิล 7 ป พิการซอน นายวิทยา หนูนิล            
น.ส.จันเทวี สองแกว

59/14  ต.ทับเท่ียง อ.เมือง     
 จ.ตรัง

094-3188469 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

80 1-9287-00034-78-9 ด.ญ.ภัทรวดี คงจันทร 10 ป พิการซอน นายชัยวุฒิ คงจันทร         
นางโสภารัตน คงจันทร

35/1 ม.4  ต.นาขาวเสีย        
 อ.นาโยง  จ.ตรัง

095-3929651 ร.ร.บาน
โคกชะแง

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 1

81 1-9299-01434-39-4 ด.ช.รัชชานนท พรหมสุข 6 ป พิการซอน นายวิชาญ พรหมสุข         
นางสาวพิลัยพร ศรีสุวรรณ

67 ม.4 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ     
 จ.ตรัง

062-2031610 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

82 1-9288-00004-88-1 นายทิวานนท ทิพยศรี 16 ป พิการซอน นางพิน ทิพยศรี (ยา) 31 ม.8 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ     
 จ.ตรัง

096-4307052 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

83 1-1024-00313-17-0 ด.ช.อาภาภรณ แกวทองศรี 3 ป พิการซอน นายนัฐพล มากสุวรรณ 119 ม.2  ต.อาวตง อ.วังวิเศษ 
จ.ตรัง

083-1064122 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

84 1-9206-01333-03-9 ด.ช.วัขรศักดิ์ ดวงสง 12 ป ออทิสติก น.ส.วันทา วังหิน 32/1 ม.4 ต.ทุงตอ อ.หวยยอด 
จ.ตรัง

098-0274115 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม
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ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น
85 1-9299-01485-86-0 ด.ช.ธนากร ตันพานิช 5 ป ออทิสติก นายวิศิษฎ ตันพานิช          

นางราตรี ตันพานิช
4 ม.3 ต.ลําภูรา อ.หวยยอด    
 จ.ตรัง

098-0605971 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

86 1-9299-01231-24-8 ด.ช.กรินทร วงศวิวัฒน 9 ป ออทิสติก นายบดิศร วงศวิวัฒน        
นางณิชานันท

435 ถ.เพชรเกษม ต.หวยยอด  
 อ.หวยยอด จ.ตรัง

095-1037409 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

87 1-7499-01402-31-1 ด.ช.พิชัย มิเชะ 6 ป ออทิสติก นายอาโละ มิเชะ              
นางจารุณี เน้ือนุย

30/3 ม.1 ต.บางดวน           
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

082-9014402 ร.ร.บาน 
หยงสตาร

อนุบาล3

88 1-1017-00479-66-8 ด.ช.ณพรัตน โกกระโทก 8 ป ออทิสติก นายธนโชติ โกกระโทก       
 นางนพพร ตันติธํารงวุฒิ

20/3 ถ.รัษฎา ต.ทับเท่ียง       
อ.เมือง จ.ตรัง

092-516519 
086-3095641

ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

89 1-9299-01075-48-3 ด.ญ.ณัฐฑิตา เปนใจเย็น 12 ป ออทิสติก นายจักพันธ เปนใจเย็น       
 นางราตรี นํ้าแกว

98 ม.4 ต.เขาไพร อ.รัษฎา     
จ.ตรัง

080-8832036 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

90 1-8199-00742-30-4 ด.ญ.ดวงฤทัย รอดเข็ม 8 ป ออทิสติก นายสมยศ รอดเข็ม 116 ม.4 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน  
 จ.ตรัง

ไมระบุ ร.ร.บานทา
คลอง

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 3

91 1-9299-01211-26-3 ด.ช.ณัฐดนัย เขินไพร 10 ป ออทิสติก นายบุญเลิศ เขินไพร          
นางสาวรัษฎา แสงรัตน

34/14 ถ.ข่ือนา ต.กันตัง        
 อ.กันตัง  จ.ตรัง

062-2121012 ร.ร.อนุบาล
กันตังศึกษา

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 2

92 1-9298-00196-14-5 ด.ญ.วิกาญฎา ศรีประสิทธ์ิ 9 ป ออทิสติก นายวิเวก ศรีประสิทธ์ิ         
นางรุงรัตน ศรีประสิทธ์ิ

104/3 ม.2 ต.นาเกลือ อ.กันตัง
 จ.ตรัง

090-9456970 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

93 1-9299-01444-09-8 ด.ช.กันตพิชญ  แสงเสน 6 ป ออทิสติก นายอภิชาติ ทิวธง             
น.ส.สุธิดา แสงเสน

8/14 ถ.สังขวิทย อ.เมือง จ.ตรัง 086-2782527 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

94 1-9299-01561-63-9 ด.ช.ธรรมปพน อินทรออง 4 ป ออทิสติก นายธนิฎฐ อินทรออง         
น.ส.อันธิกา ทิพยกุล

24 ถ.ปาไม อ.กันตัง จ.ตรัง 089-7854333 ร.ร.อนุบาล
กันตังศึกษา

อนุบาล1
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ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น
95 1-9299-01357-61-6 ด.ช.พสธร แกวพิทักษ 7 ป ออทิสติก นายปรีชา  แกวพิทักษ       

น.ส.อนุสา  แกวพิทักษ
106 ม.8 ต.ทุงคาย              
อ.ยานตาขาว จ.ตรัง

095-2570436 ร.ร.บาน
โคกชะแง

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 1

96 1-9299-01052-62-9 ด.ช.ธนวัฒน  ชางสลัก 13 ป ออทิสติก นายวันชัย ชางสลัก        
นางพิมพักตร ทิพยวง

14 ม.13 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ
 จ.ตรัง

080-0665373 ร.ร.วังวิเศษ ช้ันมัธยม  
ศึกษาปท่ี 1

97 1-9299-01476-27-5 ด.ช.ภานุวัฒน จีนประชา 5 ป ออทิสติก นายสุชาติ จีนประชา         
 น.ส.กมลวรรณ นกรูรัก

259 ม.16 ต.เขาวิเศษ อ.วิเศษ 
จ.ตรัง

061-2539379 ร.ร.วัดเขา
วิเศษ

อนุบาล3

98 1-8402-01329-85-0 ด.ญ.วรัญญา เมฆสุกใส 8 ป ออทิสติก นายสุเชน เมฆสุกใส           
น.ส.วุฐิตา เมฆสุกใส

100/2 ม.2 ต.สุโสะ              
อ.ประเหลียน  จ.ตรัง

ไมระบุ ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

99 1-9299-01091-68-3 ด.ช.กิตติพัฒน พัดลม 12 ป ออทิสติก นายอดิศักดิ์ พัดลม            
นางอนันท นาคราช

61/3 ม.2 ต.โคกหลอ อ.เมือง  
 จ.ตรัง

087-4625379 ร.ร.วัด
สาริการาม

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 6

100 1-9299-01019-30-3 ด.ญ.นภัสนันท                
         จรัสวัฒนาพรรค

13 ป ออทิสติก นายชาญชัย จรัสวัฒนาพรรค
นางมารศรี จรัสวัฒนาพรรค

20/5 ถ.เกา ต.ทับเท่ียง อ.เมือง
 จ.ตรัง

089-4754901 ร.ร.วิเชียร
มาตุ 3

ช้ันมัธยม  
ศึกษาปท่ี 1

101 1-9299-0101-92-9 ด.ญ.นันทนภัส                
          จรัสวัฒนาพรรค

13 ป ออทิสติก นายชาญชัย จรัสวัฒนาพรรค
นางมารศรี จรัสวัฒนาพรรค

20/5 ถ.เกา ต.ทับเท่ียง อ.เมือง
 จ.ตรัง

089-4754901 ร.ร.วัด
สาริการาม

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 2

102 1-9299-01141-51-6 ด.ช.รัฐภูมิ แกวพิทักษ 11 ป ออทิสติก นายอําพร แกวพิทักษ        
นางสุจิตรา แกวพิทักษ

45 ม.8 ต.เกาะเปยะ             
อ.ยานตาขาว จ.ตรัง

096-9943537 ร.ร.บาน
โคกชะแง

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 4

103 1-9299-01265-55-0 ด.ช.ชัยวัฒน ฤทธ์ิฉิม 9 ป ออทิสติก นายมนพ เกลี้ยงนาน        
น.ส.ทิพยา ฤทธ์ิฉิม

35/2 ม.3 ต.ทุงคาย              
อ.ยานตาขาว  จ.ตรัง

094-5978547 ร.ร.บาน
โคกชะแง

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 1

104 1-8399-02202-55-2 ด.ช.อัครเดช พิทักษกาญจน 7 ป ออทิสติก น.ส.ออยใจ ศรีนอย 58 ม.5 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 090-2252394 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม
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ท่ี เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ประเภท ชื่อ-สกุลผูปกครอง ท่ีอยู เบอรโทรศัพท สถานศึกษา ระดับชั้น
105 1-9299-0140-22-5 ด.ช.ญาณวุฒิ โคกเขา 6 ป ออทิสติก นายสนิท โคกเขา             

นางสาวิตรี ถึงแกว
82 ม.7 ต.แหลมสอม            
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

095-4217383 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

106 1-9206-01369-21-1 ด.ช.สิทธิกร คงเพ็ง 7 ป ทางการเห็น นางดวงใจ อมรชาติ 151 ม.14 ต.เขาวิเศษ อ.วัง
วิเศษ จ.ตรัง

098-7936496 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

107 1-8082-00049-95-8 ด.ช.นิธิวุฒิ หนูสมแกว 9 ป ทางการเรียนรู นายสัญญา หนูสมแกว       
นางศศิธร นกรักษ

56 ม.5  ต.วังมะปรางเหนือ     
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

098-7184465 ร.ร.วัดเขา
วิเศษ

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 4

108 1-9299-01546-18-4 ด.ญ.ดาวิน วังเงิน 4 ป การไดยิน นายเฉลิมพันธ วังเงิน        
น.ส.ณัฎฐา พูดเพราะ

75 ม.2 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 063-0603723 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

109 1-9206-01375-44-1 ด.ช.จิรายุ จูหอง 5 ป สติปญญา นายสุรศักดิ์ จูหอง            
น.ส.ลดาวรรณ ชัยวิเศษ

76/2 ม.11 ต.เขากอบ           
อ.หวยยอด จ.ตรัง

084-7470381 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

110 1-9299-01333-85-7 ด.ญ.ฟาใส แซจั้ง 8 ป สติปญญา นายสมชาย แซจั้ง            
น.ส.จิตร ชูแยม

80/12 ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 083-6924886 ร.ร.วัด
สาริการาม

ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 1

111 1-8006-00246-56-7 ด.ญ.ปลิตา  เปดทอง 9 ป รางกาย นายจตุรงค  เปดทอง       
น.ส.สุดารัตน  สุขชวย

66/7 ม.6 ต.บานควน อ.เมือง  
 จ.ตรัง

081-0846310 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

112 1-9299-01455-00-6 ด.ช.พัทธดนย  เฮียนฮะ 6ป รางกาย นายกําพล  เฮียนฮะ         
น.ส.กาญจนา  กาลวิบูลย

158 ม.1 ต.บางรัก อ.เมืองตรัง 
จ.ตรัง

063-9491885 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม

113 1-9299-01216-02-8 ด.ช.พงศวิชาญ  หนูเริก 10 ป รางกาย นายอานุภาพ  หนูเริก       
นางรวีกานต  หนูเริก

109 ม.4 ต.นํ้าผุด อ.เมืองตรัง  
 จ.ตรัง

080-7180278 ศูนยฯ เขต
การศึกษา 4

เตรียมความ
พรอม
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